
www.obec-dolany.cz ● tel. 376 313 620 ● email: obec.dolany@worldonline.cz
Úřední dny ● pondělí a středa 7:30 – 17:00 ● čtvrtek 7:30 – 15:00

Zpravodaj
Obecního úřadu v Dolanech u Klatov 1/2021

Sdělení občanům 
S platností od 15.2.2021 je obnoven  
rozsah úředních hodin obecního 
úřadu dle stavu před pandemií.

CO MÁM UHRADIT?
r. 2021 Nájem z hrobových míst 

na r. 2021-2025

Do 28.2.2021 Místní poplatek za psa 
za r. 2021

Do 28.2.2021 Nájmy z obecních 
pozemků na r. 2021

Do 30.6.2021 Místní popl. za odpad 
r. 2021

Do 
20.12.2021

Vodné za rok 2020/21

Povinnost předložit 
doklad o vývozu jímky
●V  rámci  povinnosti  stanovené
kanalizačním  řádem  vydaným  Obcí
Dolany  apelujeme  na  občany,  aby
předložili alespoň 1 x ročně doklad
o  vývozu  jímky  či  žumpy,  případně
doklad o rozboru odpadní vody
z domovní čističky odpadních vod.
Možnost  využití  zvýhodněných
podmínek  u  fi  ŠUMAVSKÉ
VODOVODY  A  KANALIZACE,  a.s.,
Koldinova 672, Klatovy II – 376 356
260,  nebo 605 226 876, sjednaných
Obcí Dolany. 
●Pokud  se  obec  rozhodne
poskytnout  finanční  podporu  na
vybudování  domovních  ČOV,  bude
brán zřetel na předložené doklady 
o  vývozu  jímky  či  žumpy  za
předcházející období. 
● S platností od 1.1.2021  došlo
ke navýšení cen za odvoz a likvidaci
odpadu  u  fi  Šumavské  vodovody  a
kanalizace a.s..

Povinnost provést kontrolu
kotle 

Kontroly kotlů jsou povinné provádět
jednou za tři kalendářní roky pro 

provozovatele spalovacího zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 30 kW 
včetně, s napojením na teplovodní soustavu 
ústředního vytápění a to prostřednictvím osoby 
proškolené výrobcem zdroje.

Staré kotle na tuhá paliva, které splňují 
podmínky pouze první a druhé emisní třídy, 
nebude možné už od září 2022 pod hrozbou 
vysokých pokut provozovat.

Sběr železa r. 2021
SDH Dolany – duben 2021
SDH Svrčovec – bude upřesněno 
SDH Malechov – červen 2021

Očkování COVID-19
Očkování je jedinou cestou, jak ….....mimo jiné 
zastavit a předcházet šíření nákazy SARS-Cov-2 
v populaci, zabránit poškození zdraví a úmrtí 
tisíců lidí, zabránit přetížení zdravotnických 
zařízení

Praktičtí lékaři jsou na očkování připraveni, 
čekají na dodávku vakcín. Očkování skupiny 
nad 80 let (od 1.3.2021 skupiny nad 70 let) 
bude probíhat v ordinacích praktického 
lékaře. 

Očkování psů 
Očkování psů – MVDr. Martin Zdvořák 

• pá 14.5.2021 - 19,00 hod. - 20,00 hod. u
hasičské zbrojnice Malechov,

• so 15.5.2021 – 8,00 hod. - 9,00 hod. na 
návsi v Dolanech; 9,00 hod. - 10,00 hod.
na návsi ve Svrčovci. 

S sebou očkovací průkaz!

1 vakcinace psa proti vzteklině 100,- Kč. Je možné
i  psa očipovat za 600,- Kč (v ceně  předplacený 
vstup do registru). 

Neopomenout povinné čipování psa! 
Číslo čipu psa majitelé nejčastěji zanášejí do
Národního registru majitelů zvířat. Jednotný
registr  však ještě stále neexistuje.  Měla  by

od  1.  ledna  2022  vzniknout  centrální
evidence  označených  psů  a  jejich
chovatelů,  kterou  bude  spravovat
Státní  veterinární  správa.  Údaje  do
registru budou muset hlásit chovatelé
a majitelé.

Tříkrálová sbírka 
Do průběhu sbírky v r. 2021 zasáhla 
pandemie nemoci Covid-19 a v souvislosti 
s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení 
situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, 
rozhodlo vedení Charity Česká republika, 
že po dobu trvání pátého stupně PES 
koledníci nevyjdou. Koleda zrušena nebyla.

Občané mohli podpořit darem do 
tříkrálové kasičky označené charitním 
logem umístěné v Dolanech na obecním 
úřadě, darem do online kasičny na 
oficiálním webu sbírky 
www.trikralovasbirka.cz při zadání 
směrovacího čísla 339 01 nebo názvu 
organizace Oblastní charita Klatovy. Také 
byla možnost zaslat dar přes složenku, či 
převodem na tříkrálový sbírkový účet: 
66008822/0800, VS 0777039 (tento 
symbol patří Oblastní charitě Klatovy).
Tříkrálová sbírka proběhla od 1. do 24. 
ledna 2021, ale přispět online kasičkou  
lze stále do 30.4. 2021.   

Oblastní charita Klatovy děkuje jménem 
potřebných za štědrost a přízeň Tříkrálové 
sbírce i v těchto nepříznivých podmínkách. 
K poděkování se připojuje i Obecní úřad 
Dolany. Vybralo se 17.262,- Kč. 

Nedostatečně neidentifikovaní
vlastníci

Nedostatečně identifikovaného vlastníka 
má nemovitost buď v případě, že nemá v 
katastru nemovitostí zapsaného žádného 
vlastníka (tj. není zapsána na žádný list 
vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice 
zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho 
dostatečnou identifikaci. 
Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří 
pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu 

http://www.trikralovasbirka.cz/
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a také o cesty, lesní pozemky či travní
porosty.
ÚZSVM ve spolupráci s Českým 
úřadem zeměměřickým a 
katastrálním dvakrát ročně 
zveřejňuje seznam těchto 
nedostatečně identifikovaných 
vlastníků. Pokud se nepřihlásí 
vlastník nemovitosti nejpozději do 
31. 12. 2023, uběhne lhůta daná 
novým občanským zákoníkem, a 
tento majetek přejde na stát.

Poděkování 
Veliké poděkování patří fi 
EUROVIA Kamenolomy, a.s. za 
každoroční finanční podporu výši 
24.200,- Kč. Získanými prostředky 
podporuje obec kulturní i 
sportovní akce na našem správním
území. 

Zájmová činnost

● Zájmová činnost čeká na rozvolnění 
epidemiologických opatření
Senior klub Pytlováček - ve středu 1 x 14 dní od 
14,00 hod. 
Kroužek ml. hasičů Svrčovec – každý pátek od 
17,00 do 18,00 hod..
Kroužek ml. hasičů při SDH Dolany – každý pátek 
od 14,30 do 15,30 hod..

Doubravníček Dolany
Doubravníček Dolany se koná každou středu od 
9,00 do 11,00 hod.
v prostorách zasedací místnosti Víceúčelové 
budovy obce Dolany. 

Pošta Dolany
Po – Pá 8:00 do 9:00 h. a 14:00 do 16:00 h.

MUDr. Srbová v Dolanech
tel. 602 811 534 

S účinností od 26.10.2020 byl omezen 
provoz ordinace MUDr. Srbové v Dolanech a 

to pouze na pátek 1 x 14 dnů výhradně
po předchozím telefonickém 
objednání. MUDr. Srbová je k dispozici 
v rámci zavedené ordinační doby v 
Chudenicích, též po předchozím 
telefonickém objednání. 

Plánované oslavy 
O letošních oslavách 140. výročí 
založení Dolanské školy spojené se 
srazem rodáků a přátel Dolanska a 
100. výročí založení Sokola, 
plánované na 26.6.2021, bude 
s konečnou platností rozhodnuto do 
26.3.2021.

Rallye Šumava Klatovy 

RZ Andělická - předpokládaný termín 
7. května 2021 (15,00 – 21,00 hod.)

Návštěva kominíka - Nezapomeňte na kontrolu spalinové cesty
Po 15.3., Út 16.3.2021 Malechov, Výrov
Čt 18.3., Pá 19.3., Po 22.3.2021 Dolany
Út 23.3.2021 Řakom, Balkovy
St 24.3. a Čt 25.3.2021 Svrčovec
Pá 26.3.2021 Andělice, Sekrýt
Dle statistiky Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS PK) došlo od října 2019 do poloviny října 
2020 v Plzeňském kraji k 76 požárům od spalinových cest. Ve 35 případech nebyla od majitelů, uživatelů nebo 
provozovatelů spalinových cest předložena zpráva o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty, což bylo v 
rozporu se zákonem o požární ochraně. HZS PK tato porušení řešil v přestupkovém řízení. Fyzické osobě, která 
provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem o požární ochraně, může HZS PK uložit pokutu až do výše 
10.000,- Kč. 
Jak často kontrolovat a čistit komín? 
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3 x ročně u spotřebiče na 
pevná paliva, 2 x ročně na kapalná paliva a 1 x ročně na plynná paliva. Jednou za rok je nutno nechat provést 
kontrolu oprávněnou osobou – kominíkem!!
Zákon umožňuje uživateli provést některé úkony kontroly sám. 
Co může uživatel sám kontrolovat: 
Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáry
Zda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenacházejí hořlavé předměty
Zda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozená
Stav komínových dvířek a jejich uzávěru 
Pokud dojde k požáru komínového tělesa:
Odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty. Zavolejte linku 150 nebo 112.
Nepokoušejte se hasit komín vodou! Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit 
popraskání či destrukci komínu. K hašení je možno pužít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání 
komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.
Doporučení:
I když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze nových či nově rekonstruovaných staveb, MV-
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR doporučuje občanům, aby si "hlásiče požáru" 
pořídili do všech domácností. Stále totiž platí heslo "lepší když vás budí hlásič, než hasič." 
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   Co proběhlo? 
• Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech – I. etapa

Projekt byl zpracován projektantem p. Janem Popelíkem s tím, že obec podá žádost o dotaci z MMR ČR na 
obnovu celé hřbitovní zdi. Jelikož žádosti nebylo vyhověno, bylo požádáno o finanční podporu z jiného 
dotačního programu, tentokráte z Plzeňského kraje, a to na I. etapu, zahrnující obnovu horní části hřbitovní 
zdi. 
Obec získala finanční podporu od Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje 2020“ na „Obnovu hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech – I. etapa“ ve výši 
290.000,- Kč. Celkové náklady I. etapy jsou 1.102.055,- Kč, zbývající náklady byly ve výši  812.055,- Kč byly 
hrazeny z rozpočtu obce Dolany. 
 V rámci I. etapy došlo k obnově hřbitovní zdi v délce 108 m v severozápadní části hřbitova na pozemcích parc. 
č. 232 a parc. č. 231/2 v k.ú. Dolany u Klatov. Byly vybourány stávající kamenné zdi, provedeny základy z 
monolitického betonu a bednících tvárnic, provedeno nové zdivo a pilíře z betonových tvárnic BEST v přírodní 
šedé barvě, ukončeny zákrytovými deskami a s tím související práce. Podmínkou mimo jiné bylo, že zhotovitel 
stavby musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Na základě výběrového 
řízení se zhotovitelem stala obchodní společnost ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o., IČO 25220560, se sídlem Točník 
106, Klatovy 339 01.
Během akce došlo  k několika škodním událostem, které byly řešeny operativně přes zhotovitele stavby. Práce 
na  I. etapě byl ukončeny v prosinci 2020.
Tímto bychom chtěli poděkovat a zároveň se omlouváme všem občanům za strpění hluku, prachu a za 
dodržování nezbytných bezpečnostních opatření v souvislosti s prováděnou obnovou hřbitovní zdi a za 
způsobenou újmu stavebními pracemi. 
V letošním roce probíhá obnova dolní části hřbitovní zdi o celkové délce vnějšího obvodu 125 m.
Celkové náklady II. etapy činí 1.401.184,- Kč. 

• Chodníky Dolany – Obec uzavřela dodatek č. 1 – SMLOUVY O DÍLO č. 1.0077 k uzavřené smlouvě ze 
dne 4.10.2018 mezi Obcí Dolany a U-PROJEKT DOS s.r.o. na vypracování projektové dokumetace a 
inženýrskou činnost pro studii a územní řízení  stavby „II/185 + III/1841 Dolany – průtah“.

V důsledku požadavků, které vyplynuly v rámci zpracování studie, bylo nutno rozšířit projektovou dokumentaci
pro územní rozhodnutí. Jednalo se zejména o nutnost řešení objektů opěrných zdí, přeložky cetin a aktualizaci 
geodetického zaměření. S ohledem na tyto důvody, které se vyskytly až v průběhu realizace díla, a které 
nebyly předpokládány, došlo k prodloužení termínu dokončení dílčí části díla (dokumentace pro územní řízení) 
a to do 31.1.2021. 
Na základě jednání s projektantem veřejného osvětlení byla zpracována konečná verze dokumentace k ÚŘ.  
Bylo vstoupeno v jednání s vlastníky dotčených pozemků ohledně souhlasu s umístěním a provedením stavby 
chodníku a s vynětím jejich částí pozemků ze ZPF. 
Dne 10.2.2021 došlo k vytýčení opěrné zdi na soukromých pozemcích na konci obce Dolany směrem na 
Malechov. 

• Vzhledem k uplynutí platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro veřejnou 
potřebu části obce Dolany (k 31.12.2020) byla podána dne 19.11.2020 žádost o prodloužení povolení. 

• V souvislosti s platnou legislativou vydala obec nový Řád veřejného pohřebiště v Dolanech. 

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dolany byla vybavena novými radiovými spojovými 
prostředky, a to 1 vozidlovou radiostanicí pro vozidlo AVIA (vč. antény a nabíjení kapesních stanic ve 
vozidle), 2 kapesními radiostanicemi pro členy jednotky a 1 velitelskou kapesní stanicí (vč. kapesního 
mikrofonu), celkem ve výši 52.815,- Kč. Obec získala dotaci od Plzeňského kraje z programu „2020 
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ ve výši 21.900,- Kč. Zbývající část byla hrazena z 
rozpočtu obce. 
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•  „ SVRČOVEC – VODOVOD TLAKOVÁ ZVYŠOVACÍ STANICE“
Obec již zakoupila zařízení pro automatickou tlakovou stanici v rámci akce „ SVRČOVEC – VODOVOD TLAKOVÁ 
ZVYŠOVACÍ STANICE“, které bude umístěno ve vystavěném objektu tlakové zvyšovací stanice pro systém 
veřejného vodovodu ve Svrčovci na parcele parc. č. 880/3 k.ú. Svrčovec. 
Vodovod zajišťuje zásobování obyvatel Svrčovce pitnou vodou. Vodovodní síť taktéž zajišťuje požární 
zabezpečení staveb v obci. 
Účelem stavby je zlepšení tlakových poměrů v části vodovodní sítě a tím zajištění podstatného zvýšení kvality 
v zabezpečnosti dodávky vody.  
Stavba bude zajišťovat dostatečný hydrodynamický tlak ve vodovodním řadu 3, především pro zónu nové 
bytové zástavby ve směru na Andělice. 

• Stavební práce v rámci akce „Malechovský potok ř.km. 0,100 – 1,800“ probíhaly do konce roku 2020 

Došlo k vyčištění a rekonstrukci retenční přehrážky v ř.km. 0,600, k rekonstrukci kamenné přehrážky v ř.km. 
1,500 a rekonstrukci železobetové přehrážky v ř.km. 1,800. Z dolního úseku toku a z prostoru retečních 
přehrážek bylo odstraněno cca 1150 m3 sedimentů, pomístná oprava spárování. Investorem akce byly Lesy ČR,
s.p..

• V r. 2020 došlo k aktualizaci Povodňového plánu Obce Dolany. 

• Komplexní pozemkové úpravy Balkovy, Dolany u Klatov-část, Slatina u Chudenic-část 
Jedná se o pozemkovou úpravu vztahující se ke katastru Balkovy, Dolany u Klatov-část, Slatina u Chudenic-část.
Celkové území, které je zde řešeno, je 66 ha. Návrh plánu společných zařízení byl projednán zastupitelstvem 
obce dne 10.12.2020, za přítomnosti zástupců SPÚ ČR, pobočka Klatovy a zpracovatele fi GEOPOZEM CB s.r.o.. 
Plán společných zařízení je soubor opatření, který slouží ke zpřístupnění pozemků, k zabránění vodní eroze, 
větrné eroze, k doplnění krajinotvorných prvků. Základ tvoří 2 nádrže (2 suché poldry), hlavní je 
protipovodňové opatření. V základě bylo zpracováno fi VH-TRES spol. s. r.o., poté převzala  fi GEOPOZEM CB 
s.r.o.. Součástí je i zpřístupnění pozemků, svod povrchových vod, hospodářské sjezdy a tvorba krajinotvorných 
prvků – jako jsou větrolamy. 

K 2 poldrům je návrh na obnovu historické vodní nádrže v k.ú. Slatina u Chudenic. Z vodohospodářských 
opatření jsou navržena opatření bezpečného odvedení vod ze zemědělského  bloku jihozápadně od Balkov. 
Jedná se o soustavu 3 příkopů. Podélně s jedním příkopem je navržen větrolam (výrazný krajinotvorný 
stabilizační prvek), dále pak opatření ke zpřístupnění k pozemkům, konkrétně u stávajících polních cest 
navrhujeme u většiny z nich celkovou rekonstrukci. Smyslem je, aby voda nestékala po cestách a naopak 
docházelo k jejímu zadržování prostřednictvím vsakovacích jam. Dále navrženy protierozní opatření pro 
ochranu půdního fondu. 

Projednání návrhu nových parcel s vlastníky bylo v rámci pozemkových úprav posunuto na 3.3.2021. 

• Výstavba bytového domu pro seniory na p.p.č. 62/1, pozemcích st. 36/1, 36/3 k.ú. Dolany u Klatov 
Na základě platného povolení ze dne 28.7.2020 vydaného MěÚ Klatovy, odborem výstavby a ÚP, které nabylo
právní moc dne 30.7.2020,  započala obec s výstavbou. V současné době je evidováno 15 žádostí o bydlení 
v bytovém domě. Zájemci mohou podat žádost na OÚ Dolany formou formuláře na str. 16. 

• Vrtaná studna Řakom – vybudování nového vodního zdroje pro obec Řakom
Dne 22.10.2020 bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Řakom – vrtaná studna
na pozemku parc. č. 820/8 v k.ú. Řakom. 
 

• Nově zpracované kanalizační řády pro veřejnou potřebu části obce - Svrčovec, Malechov, Výrov a Řakom byly 
zaslány ke schválení na příslušný vodohospodářský úřad. Platnost stávajícího povolení vypouštění odpadních vod
do vod povrchových je do 31.12.2025. 
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• Technická studie Přeložky komunikace I/27 Švihov – Klatovy byla dokončena a během ledna 2021 
mělo dojít ke schválení a potvrzení přípravy fialové varianty Ministerstvem dopravy ČR, a k 
následnému zahájení přípravy akce ze strany ŘSD Správa Plzeň. Dle informací zástupce ŘSD ČR byly 
poklady pro aktualizaci ZUR  ihned poskytnuty pořizovateli po dokončení studie. Po dohodě s 
pořizovatelem ještě předány znovu oficiální cestou s požadavkem tak, aby koridor pro fialovou trasu 
mohl být zahrnut do návrhu ZUR pro společné jednání o aktualizaci ZÚR (to je dle pořizovatele ZÚR 
naplánováno na květen roku 2021). 

• S ohledem na předpokládanou výši přidělených finančních prostředků na letošní rok a stav komunikace
III/1841 v obci Dolany ve směru na Malechov nedojde ze strany SÚSPK  k opravě komunikace.

• S opravou mostu ev.č.  1841-1 v  obci  Dolany v  letošním roce je  ze  strany SÚSPK počítáno,  pokud
nedojde k zásadním změnám.

Dotace v r. 2021

• Obec podá žádost o dotaci na stavbu „ Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech 
- II. etapa“ z dotačního programu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 – 
Projekty obcí“, vyhlášeným Plzeňským krajem. Předpokládaný termín schválení dotace je duben 2021.

• Vybudování víceúčelového hřiště na p.p.č. 361/1 v k.ú. Dolany u Klatov – obec opětovně požádá o
dotaci ve výši 1.500.000,- Kč z dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce
2021“ z Plzeňského kraje, jedná se o vybudování nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem pro
děti a veřejnost (malá kopaná, házená, tenis, nohejbal, volejbal, streetball) o půdorysných rozměrech
16 m x 32 m, s umístěním vedle stávajících antukových kurtů v areálu na koupališti v Dolanech, na
pozemku parc.  č.  361/1  k.  ú.  Dolany  u  Klatov.  Umělý  povrch  „tartan“  bude  lemován  betonovými
zahradními obrubníky.  Hřiště bude oploceno a uměle osvětleno,  dešťové vody budou napojeny do
stávajícího  potrubí  na  pozemku  parc.  č.  361/1  k.  ú.  Dolany  u  Klatov.  Celkové  náklady  akce  činí
2.359.255,- Kč.

• Hasičská  zbrojnice  v  Dolanech –  na  výstavbu  nové  hasičské  zbrojnice  na  místě bývalého  kravína
nedaleko centra obce v Dolanech (o ploše 3.602 m2), na pozemcích st. 36/2, parc. č. 61, parc. č. 657/2,
parc. č. 658/3 vše k. ú. Dolany u Klatov. 
Obec požádá o dotaci:
a)  z  prostředků Státního fondu podpory investic,  z  dotačního titulu na revitalizaci  území se starou
stavební  zátěží  (brownfieldů)  na  území  ČR.  Program  umožňuje  kombinovat  dotaci  s  bezúročným
úvěrem. Výše dotace max. 40 % celkových nákladů na revitalizaci, výše úvěru max. 40 % celkových
nákladů na revitalizaci. Úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků. 
b) z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí 2021“ z výzvy „JSDH_V3 _stavba nebo rekonstrukce
požární zbrojnice“ - předpokl. výše dotace 4.500.000,- Kč, spolu s předpokl. dotací z Plzeňského kraje
ve výši 3.500.000,- Kč. 

•  „Svrčovec – Vodovod – Tlaková zvyšovací stanice“ - ze strany obce podána žádost o dotaci 
z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021 z Plzeňského kraje. 

 Sčítání 2021 
Nejmodernější sčítání v historii České republiky nás čeká právě letos, 100 let od prvního prvorepublikového sčítání, 
a odstartuje 27. března. Jeho první fáze, která je připravena jako online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem 
k epidemické situaci i nejbezpečnější. Od 27.3. do 9.4.2021 se lidé budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní 
aplikaci z pohodlí domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení je 
přístup k internetu. 
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Rozhodným okamžikem pro letošní sčítání je půlnoc z 26. na 27. března. Od tohoto okamžiku až do 9. dubna budou lidé 
moci vyplňovat online sčítací formuláře na www.scitani.cz. Na vyplnění papírových formulářů budou mít lidé čas mezi 
17. dubnem a 11. květnem.

Řada údajů v nich již bude předvyplněna, takže nebude nutné vypisovat vše znovu. Pro přihlášení bude třeba zadat číslo 
platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu nebo vízový
či pobytový štítek) a datum narození. Ti, kteří využívají elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku 
fyzické osoby se mohou přihlásit jejich prostřednictvím.

Vyplňovat se bude společný formulář za byt a domácnost, který zjišťuje údaje o velikosti obydlí v metrech čtverečních, o
počtu místností a informace o způsobu odběru energií. Vyplnění tohoto formuláře trvá cca 10 minut. 

Druhý formulář za osobu je určen např. na zaznamenání mateřského jazyka, adresy pobytu rok před rozhodným 
okamžikem sčítání, nejvyššího dosaženého vzdělání, zaměstnání a způsobu dopravy do zaměstnání. Tato část zabere 
zhruba 8 minut. Následným kliknutím na „odeslat“ splní občan svou povinnost a dál se nemusí sčítáním zabývat.

Bezpečnost především

Online sčítání lze provést odkudkoli, kde je připojení k internetu. Navíc za celou rodinu může vyplnit sčítací formuláře 
jeden člen, který má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své údaje, a on je do 
počítače, tabletu či mobilu vloží.

Online sčítání rovněž představuje ideální variantu z hlediska obrany proti šíření koronaviru. Není totiž třeba kvůli němu 
nikam chodit, s kýmkoliv se potkávat, přebírat a předávat formuláře a obávat se případné nákazy. Online sečíst se 
můžete pohodlně z domova, i když budete třeba zrovna v karanténě.

Další výhodou je vysoká míra zabezpečení. Data, která lidé do formulářů vyplní, se zakódují a putují rovnou do vysoce 
zajištěného datového centra, do něhož má přístup jen několik prověřených a slibem mlčenlivosti zavázaných odborníků. 
Veškeré nakládání s daty probíhá plně v souladu s přísnými předpisy na ochranu osobních údajů a poté, co se čísla 
zaznamenají do příslušných souhrnných kolonek, budou identifikační údaje o konkrétních osobách vymazány.

K online sčítání bude také k dispozici snadno dostupná nápověda, v níž si každý bude moci najít potřebné informace, jak 
má postupovat v konkrétní situaci.

Také listinné formuláře bez obav

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací 
formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.  Vzhledem k současné 
epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a.s. distribuci a sběr listinných formulářů, při 
kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce 
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování 
přísních hygienických pravidel. Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat 
v předtištěné obálce (bez poštovní známky) prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 
kontaktních místech České pošty (vybrané položky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou 
provozována za zvýšených hygienických požadavků.  Více informací na www.scitani.cz.

Průběh sčítání

Online sčítání   27. března – 9. dubna 2021

Elektronické formuláře bude možné vyplnit z mobilu, tabletu či počítače s připojením na internet.

Listinné sčítání 17. dubna – 11. května 2021

Papírové formuláře dostanou pouze ti, kteří se nesečtou online.

Zpracování výsledků 12. května – 31. prosince 2021

Údaje budou nejprve anonymizovány a následně převedeny do výstupů za územní celky.

http://www.scitani.cz/
https://www.eidentita.cz/Home
http://www.scitani.cz/
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Zveřejnění výsledků od ledna 2022

Statistické výstupy ze sčítání budou k dispozici zdarma.

Ze záznamu školní kroniky – Sčítání lidu v r. 1930
„Sčítání domů a obyvatelů v r. 1930 2/XII prováděl zást. říd. učitele Kašp. Werner v Dolanech, Ovčíně, hájovně 
v  Řičeji, v Mourkovic mlýně, v Hoškovic mlýně, pohodnici, Komošíně, Sekrýtě a v Balkovách. Def. uč. Josef 
Bříško sečítal v Malechově s Výrovem, Trštýnem a cihelnou i hájovnou v Bělči, ve Svrčovci s Andělicemi, v 
Řakomi s fořtovnou v Doubravě. 

Revizorem byl ustanoven říd. uč. Ferdinand Bělský, který všechny sčítací archy přehlédl a odvedl okresnímu 
úřadu v Klatovech. 
Podle provedeného sčítání mají: 
Celké Dolany                       138 čísel – 635 obyvatelů
z toho: 
Dolany s Ovčínem, Mourkovic mlýn a hájovna v Řičeji   123 čísel – 558 obyvatelů
Hoškovic mlýn, pohodnice, Komošín                                      8 čísel – 38 obyvatelů
Sekrýt                                                                                           7 čísel – 39 obyvatelů 

Balkovy                                14 čísel – 65 obyvatelů
Řakom                                 24 čísel – 141 obyvatelů 

Malechov a Trštýn                     41 čísel  - 249 obyvatelů
Výrov                                           14 čísel  -  68 obyvatelů

Svrčovec                                              69 čísel – 379 obyvatelů
Andělice                                                9 čísel – 41 obyvatelů 

Chlumská                                                    15 čísel – 89 obyvatelů 

Školní obec tj. bez Sekrýta a Chlumské má 302 čísla s 1539 obyvateli. 
Farní obec tj. se Sekrýtem a Chlumskou má 324 čísla s 1667 obyvateli.    

 Integrované šetření v zemědělství 2020
ČSÚ prováděl Integrované šetření v zemědělství 2020. Zahájení sběru dat od 1. září 2020 do 26. října 2020. 
Smyslem bylo, aby svými daty zemědělci přispěli k formování společné zemědělské politiky. Šetření 
prostřednictvím tazatelů se týkalo výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. Podnikům 
právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby byl zaslán statistický výkaz do datové schránky,
případně poštou u fyzických osob bez datové schránky. 
Obsahem šetření bylo zjištění počtu a struktury pracovníků, výměra a využití obhospodařované půdy, stavy
hospodářských zvířat a další ukazatele. 

Stromy - náves Malechov 
V rámci plánované revitalizace na návsi v Malechově bylo provedeno Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky předběžné místní ohledání na pozemcích parc. č. 778/6 a parc. č. 778/3 v k.ú. Malechov. Úkolem bylo 
seznámení se stavem stromů, a to z pohledu zhodnocení zdravotního stavu, protože v době vegetačního klidu, jsou 
dobře patrné stavby korun, dutiny, praskliny v oblasti kosterních větví a jiné anomálie. Terénní šetření k určení vitality 
bude provedeno v době plné vegetace. Dřeviny se nachází ve fyziologickém stáří dospělých jedinců. Hodnocení se týkalo
dřevin rostoucích po obvodu plochy se zelení a to z obou stran. Jedna část dřevin (č. 1-6)  se nachází v prostoru u místní 
komunikace. V cíli dopadu jsou i obytné budovy. Druhá část dřevin (č. 7-18) roste v blízkosti hlavní komunikace 
procházející obcí ve směru na Chudenice. V cíli dopadu dřevin je silnice. Jen jediná z posuzovaných dřevin má primární 
korunu – bříza pod číslem 5. U tohoto stromu bude nutné provedení hodnocení v době vegetace. 



Zpravodaj Obecního úřadu v Dolanech u Klatov Strana 8

U ostatních posuzovaných dřevin v minulosti byl provedeny řezy v oblasti koruny nebo kosterních větví. Důsledkem jsou 
hniloby v kmenech stromů, otevřené dutiny, praskliny a průsaky hnilobného slizu. V místě řezů je vytvořen různě silných 
obrost. 
Závěrem – u stromu č. 1, 2, 14 je možné provést zásah, který bude dřeviny na stanovišti stabilizovat tak, aby jejich stav 
odpovídal požadavku na provozní bezpečnost na daném stanovišti, ale i v tomto případě se jedná, vzhledem k výrazně 
napadaným kmenům patogeny, o krátkodobě perspektivní stromy, u kterých bude muset probíhat intenzivní sledování 
zdravotního stavu a opakovaná péče. U stromu č. 5 bude provedeno ohledání v době vegetace k posouzení vitality. 
U ostatních stromů se jedná o neperspektivní jedince, u kterých žádným dostupným arboristickým zásahem nelze 
zásadně pozitivně změnit jejich současný zdravotní stav a zásadně ovlivnit prodloužení jejich perspektivy na stanovišti. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se stromy nachází na lokalitě, kde je prvotním požadavkem provozní bezpečnost, není zde   
z tohoto důvodu vhodný prostor pro zachování stromů v podobě stabilizovaných torz. V neposlední řadě je nutné zvážit i
estestickou otázku daného prostoru z pohledu dlouhodobé koncepce výsadby nových perspektivních stromů.p
 

 II. etapa výstavby Za koupalištěm v Dolanech 
Obec již prodala všech 8 stavebních pozemků určených k výstavbě rodinných domů. V současné době 
neplánuje obec novou zástavbu. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 8. a 9. října 2021 
S bližšími informacemi týkající se voleb je možné se seznámit https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-
poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx
Již v této době je možné možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona), konec lhůty
pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou je do 1.10.2021. 

Programy podpory Obce Dolany r. 2021

Usnesením č. 19 ze dne 10.12.2020 byly zastupitelstvem Obce Dolany schváleny tyto programy podpory:

• Program podpory "Pořízení ekologického vytápění v r. 2021" – zůstává 10.000,- Kč/žadatel

• Program podpory "Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2021" – zůstává 10.000,- 
Kč/žadatel

• Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuální žádosti – 
zůstává max. 7.000,- Kč pro registrované spolky, neregistrované neziskové sdružení se sídlem v 
územním obvodu Obce Dolany 

• Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuální žádosti na 
podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let  – pravidla se oproti pravidlům předcházejícího 
rok nemění, dotace 500,- Kč/dítě/rok 

• Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuální žádosti - 
ostatní žadatelé, získané prostředky podpoří činnost spolků a neziskových organizací, nepodnikajcích 
fyzických osob vztahující se účelově k občanům ve správním území Obce Dolany nebo ke správnímu 
území Obce Dolany. 

 S úplným zněním jednotlivých programů a pravidel vč. žádostí je možno se seznámit na internetových stránkách obce.
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 Knihovny Dolanska  
Covid-19 ovlivnil spoustu každodenních věcí. Ale nás čtenáře nezastaví - 1.7.2020 proběhlo pasování Rytířů 
řádu čtení 2020 v rámci předávání vysvědčení prvňáčkům v dolanské škole. Poděkování patří ředitelce školy 
Mgr. Jaroslavě Hodkové a Městské knihovně v Klatovech, která i tentokrát připravila pro prvňáčky drobné 
dárky. 
Na podzim 2020 jsme opět vyhlásili soutěž se ZOO. Bohužel díky uzavření školy a následně i knihoven jsme pro
r. 2020/2021 akci zrušili. Podobně byla zrušena i Noc s Andersenem 2020. V r. 2021 jsme se opět do této 
celostátní akce přihlásili. Letos však pravděpodobně neproběhne klasické nocování v knihovně, uvažujeme o 
zábavném odpoledni na hřišti, a to v termínu od 25.06.2021 do 08.10.2021 podle aktuální situace (termín 
bude upřesněn). 

 Dolany sobota 14 do 16 hod.

 Malechov zimní období  pátek od 15,30 do 16,30 hod. 
letní období od 28.3.2021 - úterý od 17,30 do 18,30 hod.   

Řakom dle domluvy s  panem  Kuličkou

Komunální odpad 1. pol. 2021

Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov

1 x14 dní Každý týden 1 x 14 dní Každý týden 1 x 14 dní 

Leden 7,21 7,14,21,28 7,14,21,28

Únor 4,18 4,11,18,25 4,11,18,25

Březen 4,18 4,11,18,25 4,11,18,25

Duben  1,15,29 8,22 15,29

Květen  13,27 6,20 13,27

Červen  10,24 3,17 10,24

Nebezpečný odpad – so 24.4.2021 - pro občany bezplatný sběr

8,00 – 8,15 Svrčovec, náves

8,25 – 8,40  Řakom, křižovatka u kovárny 

10,40 - 10,55  Balkovy, plácek   

11,00 – 11,45 Dolany, náves 

11,50 – 12,05  Malechov, autobusová zastávka 

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. vybavené speciálními 
nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.

Přijímány budou mimo jiné následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev 
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Upotřebené motové oleje v uzavřených nádobách 

Pneumatiky z osobních automobilů 

Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů. 

Elektroodpad 

• Při svozu nebezpečných odpadů je možno odevzdat na jednotlivých svozových místech i elektroodpad (ledničky, 
pračky, vysavače, mobily, počítače, bojlery). Tento sběr elektroodpadu je zajišťován  SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Malechov. 

• Během roku je možno odstavit vysloužilé elektrozařízení  u hasičské zbrojnice v Malechově, v případě dotazů volejte  

797 996 463.

Objemný odpad  

Pondělí  26.4.2021   od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

Úterý 27.4.2021  od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy. Svrčovec,   Andělice, Sekrýt

Biologicky rozložitelný odpad

• Obec Dolany  je  vlastníkem  i  provozovatelem kompostárny v  Dolanech. V  r.  2020 odkoupila  obec
kompostárnu. Předmětem odkupu bylo oplocení, panelová kompostovací plocha, štěrková manipulační
plocha, záchytná jímka, elektropřipojení, vše podrobně specifikováno ve znaleckém posudku č. 4628-
16/20 ze dne 19.10.2020 zpracovaném Františkem Chmelíkem, Nádražní ul. 28, Švihov 340 12. 

• Do kompostárny přijímány tyto druhy odpadů: 
                           02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 
                           20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
                           20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
                           20 03 02 Odpad z tržišť 

• V zařízení je zpracováván biologicky rozložitelný odpad produkovaný v obcích při údržbě veřejné zeleně
a zahrad v předpokládaném max. množství do 150 t/rok. Biologicky rozložitelné odpady jsou uloženy
na zakládkách, hmota je periodicky přehazována.   

• Provozní doba zařízení – sobota 15:00 – 17:00 hod.. Osoba odpovědná za provoz kompostárny: Ing.
Václav Zeman, starosta obce. Obsluha kompostárny p. Zdeněk Král, mob. 602 865 658.  

1 x 14 dní 1 x týdně

Březen 6,20

Duben 3,17

Květen 1,8,15,22,29

Červen 5,12,19,26

Červenec 3,10,17,24,31

Srpen 7,14,21,28

Září 4,11,18,25

Říjen 2,9,16,23,30

Listopad 6,20

Jedlé oleje a tuky   
Jedlé oleje a tuky jsou shromažďovány v označených nádobách na návsi v Dolanech. 
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Sběr ošacení 

Sběrná nádoba se nachází  za hospodou v Dolanech. 

Kov 

Pro občany je organizován obcí ve spolupráci s jednotlivými SDH 1 x ročně mobilní svoz kovů.  Celoročně je
možno odevzdat u Obce Dolany. V obci Dolany, Malechov, Svrčovec umístěny sběrné nádoby pro tento druh
odpadu. 

Doba koronaviru
Po letním rozvolňování opětovně přišla další vlna epidemie, opětovné měsíce nošení roušky, dezinfenkce, 
měsíce zodpovědnosti za své zdraví, za zdraví své rodiny a za zdraví spoluobčanů. 

Co se událo: 

Nouzový stav – od 5.10.2020 (s prodloužením do 28.2.2021)

Od 12. 10.2020 do 142.2021 byl omezen provoz úředních hodin OÚ Dolany – pondělí 12,00 – 17,00 hod., 
středa 12,00 do 17,00 hod..

Od 14.10.2020  do 1.11.2020 došlo kvůli koronavirové epidemii k uzavření dolanské školy (mateřská škola 
zůstává v provozu). Výuka žáků probíhala distanční formou.

Od 14.10.2020 do 2.12.2020 byla uzavřena místní pohostinství, provoz přes výdejní okénko v omezeném čase. 

Od 22.10.2020 do 2.12.2020 došlo k uzavření provozoven – kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry a masáží 

S účinností od 26.10.2020 byl omezen provoz ordinace MUDr. Srbové v Dolanech a to pouze na pátek 1 x za 
14 dnů výhradně po předchozím telefonickém objednání. MUDr. Srbová k dispozici v rámci zavedené 
ordinační době v Chudenicích, též po předchozím telefonickém objednání. 

Od 18.11.2020  docházejí do místní školy jen žáci 1. a 2. ročníků. Ostatní se učí z domova. 

Od 23.11.2020 - půjčování knih v našich knihovnách přes výdejní okénko

Od 30.11.2020 se vrátily do dolanské školy všechny ročníky žáků 1. stupně. 

Od 3.12.2020 probíhá běžná výpůjční doba  místních knihoven s omezením na max. 1 čtenáře na 15 m2 
plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti za dodržování hygienických pravidel 

Od 3.12.2020 byla opětovně otevřena místní pohostinství,  s omezením od 9.12.2020 pouze do 20,00 hod..

Od 18.12.2020  uzavření pohostinství, provoz v omezeném čase přes výdejní okénko

Od 27.12.2020 knihovny uzavřeny

Od 27.12.2020 opětovně uzavřeny provozovny - kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a masáže

Od 4.1.2021 byla opětovně zavedena prezenční výuka jen pro žáky 1. a 2. ročníku. Od 15.2.2021 provoz 
knihoven – výdej předem objednaných výpůjček a jejich vrácení před výdejní okénko bezkontaktně 

V této nehleké době buďme optimisty, nestresujme se předem a radujme se z malých a přitom krásných 
okamžiků, které denně prožíváme a které si často ani neuvědomujeme. 
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Podpora obce 
Usnesením č. 19 ze dne 10.12.2020 zastupitelstvo obce schválilo snížení nájemného v pronajatých nebytových
prostorách sloužících k podnikání po dobu nouzového stavu v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a 
krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19.

Platnost řidičských průkazů prodloužena
Řidiči s propadlým průkazem mohou v rámci nouzového stavu dál řídit. Na doklad se hledí jako na platný a 
nehrozí žádné pokuty. Toleranci neplatných řidičských průkazů deklaruje Nařízení evropského parlamentu a 
rady, stanovisko vydalo i Ministerstvo dopravy ČR.

Pokud platnost dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče) skončila v době mezi 1. únorem 
2020 a 31. srpnem 2020, prodlužuje se jeho platnost automaticky o 7 měsíců od data konce platnosti. Po tuto 
dobu lze takový doklad použít při cestách v rámci Evropské unie. Pro doklady, kterým skončila nebo skončí 
platnost v době mezi 1. září 2020 a 31. březnem 2021, platí prodloužení platnosti o 6 měsíců,   ale lze je využít 
pouze na národní úrovni, tedy jen na území České republiky.

V praxi to může vypadat například takto: platnost řidičského průkazu vám vypršela 30. 6. 2020, ale vy jej 
můžete ještě dalších 7 měsíců, tedy do 30. 1. 2021, využívat i na zahraničních cestách v rámci Evropské unie. K 
tomuto datu pak můžete připočíst ještě dalšího půl roku, takže řidičský průkaz vám zůstává platný až do 30. 7. 
2021, to už ale jen na území České republiky.

I přesto však úředníci radí vyměňovat řidičské průkazy průběžně a nečekat až na poslední chvíli, kdy vyprší i 
prodloužená platnost. K tomu, aby se na našem úřadě netvořily fronty, slouží rezervační systém. Jeho 
benefitem je, že se objednáte na konkrétní den i čas, vaše žádost bude odbavena bez zbytečně dlouhého 
čekání, a tak přispějete k minimalizaci počtu klientů v jeden moment na úřadě.

Úřední hodiny odboru agendy řidičů MěÚ Klatovy 

Pondělí, středa  – 8,00 do 17,00 hod. 
Pátek 8,00 do 14,30 hod. 

Informace o výměně řidičských průkazů

• Vyřízení nového dokladu využívejte prosím rezervační systém úřadu.

• Konec platnosti dokladu je uveden v kolonce 4b.

• O řidičský průkaz lze zažádat až 3 měsíce před koncem jeho platnosti.

• O řidičský průkaz lze zažádat na kterémkoli ORP, jejich mapu naleznete na webu Ministerstva dopravy.

• Při výměně je nutné předložit platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již 
žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci stáhnou aktuální fotografii z příslušných registrů 
vedených ministerstvem vnitra, popřípadě vás sami vyfotí.

• Standardní výměna není zpoplatněna; zákonná lhůta je do 20 dnů, zpravidla do 14 dnů je doklad 
vyroben. Pokud řidič požádá o vydání dokladu do 5 pracovních dnů, bude ho výměna stát 700 korun.

Upozorňujeme občany, že informace týkající se konce platnosti řidičských průkazů se mohou  v brzké době 
změnit, neboť Ministerstvo dopravy požádalo Evropskou komisi o řešení vzniklé situace. 

Blíží se doba jarního úklidu 
Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na zdraví a na 
majetku, ale také závažné ekologické následky, například v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. I zdánlivě tak 
bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, mívá mnohdy neblahé následky. 
Zákon vypalování porostů zakazuje. Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o 
požární ochraně č. 133/1985 Sb., zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákonem o myslivosti č. 
449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesto se tzv. stařina každé jaro vypaluje.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=449~2F2001~20Sb&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=133~2F1985~20Sb&part=&name=&rpp=15#seznam
https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky
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Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba 
provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento 
přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření 
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření 
jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, 
popřípadě může takovou činnost zakázat.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 
písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování 
ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti 
alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o 
ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

ZŠ a MŠ Dolany 
Prezenčně se nadále vzdělává 1. a 2. ročník, distančně pokračuje 3., 4. a 5. ročník a očekáváme, že malotřídní 
školy nastoupí co nejdříve. 

Spoje na zavolání
 Z důvodu  snížení rozpočtu Plzeňského kraje na veřejnou dopravu dochází k úpravám spojů. 
Od 31. ledna 2021  zavádí Plzeňský kraj autobusy na zavolání. 
Co znamená spoj na zavolání? Jedná se o spoj nebo části spoje, které do vybraných zastávek zajíždějí pouze v případě, že
si cestující cestu do zastávky objedná. Jak takový spoj poznám? V jízdním rádu je u času spoje nebo času v zastávce 
daného spoje symbol telefonu. Pokud je symbol v záhlaví celého spoje, jede na zavolání celý spoj. Tento symbol najdete i
v poznámkách u spojů vyhledaných přes IDOS nebo krajský vyhledávač spojení. Jak si spoj objednám? Když potřebuji 
nastoupit na zastávce, ve které je čas odjezdu označen symbolem spoje na zavolání, mohu to provést třemi způsoby. 
Přes call linku IDPK (Integrovaná doprava Plzeňského kraje) 378 035 477, přes webový formulář na stránkách 
www.idpk.cz/nazavolani nebo u řidiče autobusu u jakékoli linky dopravce ARRIVA. Při objednání je vždy nutné uvést 
přesný název nástupní zastávky a dále znát datum a přibližný čas odjezdu. Telefonické objednávky je možné provádět 
denně v době od 6 do 18 hodin, nejdříve však 48 hodin předem a nejpozději 30 minut před vyjetím spoje z výchozí 
zastávky daného spoje. Objednání spoje jedoucího mezi 18. a 6. hodinou následujícího dne a mimo pracovní dny je 
nutno objednat do 18 hodin posledního předcházejícího pracovního dne. Objednávky přes řidiče nebo přes webový 
formulář je možné objednat nejdříve 48 hodin, nejpozději 30 minut před vyjetím spoje. Jak objednám výstup v zastávce 
na zavolání? Výstup v takové zastávce není třeba předem objednávat, pokud leží na spoji, který není celý na zavolání. 
Stačí na daném spoji nastoupit do vozidla a řidiči nahlásit výstupní zastávku, autobus do ní pak automaticky zajede. 

Sportovní areál 
Obec Dolany je vlastníkem a správcem sportovního areálu v Dolanech (kurty, koupaliště, kiosek).Kurty jsou 
otevřeny obvykle od 1.května do 30.září, denní provoz od 8,00-20,00 hod.. Vstup na kurty v době provozu 
koupaliště je povolen na platnou vstupenku (50,- Kč/hod., max. obsazení na 2 hod.). Návštěvník je povinen 
dodržovat provozní řád kurtů v Dolanech, před vstupem zkontrolovat stav kurtů, případně nahlásit závady, 
vstup pouze ve sportovní obuvi s rovnou podrážkou, platí zákaz hraní na suchém kurtu, nutno kurt pokropit 
vodou před započetím hry nebo během hry. Při nabírání vápna do lajnovačky dbát pořádku v kabině a vápno 
nasypávat do lajnovačky mimo kabinu. Po ukončení hry upravit hrací  plochu (celou část kurtu od obrubníku k 
obrubníku traverzou a koštětem), nezanechávat nerozmetené hromádky antuky a hadici na kropení zavěsit na 
držáky. Koště a traverzu pochat na kurtu. Po ukončení hry uvolnit napnutí sítě. Po odchodu řádně zamknout 
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kurt a kabinu a klíče odevzdat zpět).  Osoba odpovědné za provoz na kurtech v Dolanech: TJ Sokol Dolany - 
Zdeněk Hora, Zdeněk Špatenka.

Pravidelné cvičební hodiny TJ Sokol Dolany na kurtech v Dolanech 
Pondělí 18,00 – 20,00 hod.

17,00 – 18,00 hod.

Nohejbal (p. Bláha)

Cvičení ml. žáci (p. Hora)

Středa 18,00 – 20,00 hod. 

16,00 – 17,00 hod.

Tenis (p. Talián)

Nejmladší děti (p. Taliánová)

Pátek 18,00 – 20,00 hod. Volejbal (p. Hora)

Dovoz obědů Charitní pečovatelskou službou 
Charititní pečovatelská služba Švihov nabízí mimo jiné dovoz obědů za cenu oběda plus cena za dovoz dle platného 
sazeníku Oblastní charity Klatovy, Charitní pečovatelské služby. Jídlonosiče je možno si zapůjčit. Bližší informace na 
tel. 731 433 089. Charita poskytuje i další služby. 

Nárůst cen za odvoz a likvidaci odpadu od 1.1.2021
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. tel. 376 356 260 mob. 605 226 876 

Likvidace odpadu č. 20 03 04 na ČOV Klatovy činí 60,- Kč/m3 (za podmínky zařazení odpadu do kat. 

Fekální vůz 10 m3 - vlastní výkon (tzn. čerpání + výtlak) 960,- Kč/za hod. ** - stání 480,- Kč/za hod.** - jízdné 30,00 Kč/km
Fekální vůz 8 m3 - vlastní výkon (tzn. čerpání + výtlak) 880,- Kč/za hod. ** - stání 400,- Kč/za hod.** - jízdné 28,50 Kč/km
Fekální vůz 3,5 m3 – vlastní výkon (tzn. čerpání + výtlak) 680,- Kč/za hod ** - stání 360,- Kč/za hod. ** - jízdné 26,50 Kč/km 
Ceny označené ** budou účtovány za každou započatou čtvrthodinu. Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1.1.2021. 

Pořádek u kontejnerů na tříděný odpad
Komunální odpad, až již směsný nebo tříděný, je běžnou součástí našich životů, proto bychom s ním měli 
správně nakládat. A přesto se dělají chyby v třídění a kolem kontejnerů je často nepořádek. Po připomínkách 
občanů na přeplněnost kontejnerů a nepořádek v jejich okolí, Vám sdělujeme, že kontejnery na plasty jsou 
vyváženy. Přesto se často stává, že kontejnery jsou mnohdy plné, již několik dnů po vývozu. Systém je nastaven
motivačně, pokud se tříděný odpad bude do kontejnerů dávat při dodržení zásad správněného třídění (PET 
láhve sešlápnou, krabice rozloží a podobně upraví), objem kontejnerů se lépe využije, vejde se tam více. Každý
z nás chce žít v čistém prostředí a je schopen svým způsobem chování ovlivnit životní prostředí a přírodu, 
proto si Vás dovolujeme požádat o udržování pořádku okolo kontejnerů a neodkládání odpadu mimo 
kontejnery.
Správné tříděné odpadu – co patří do plastů a kde se často chybuje? 

Do žlutého kontejneru PATŘÍ:

PET lahve a láhve od nápojů (mléko apod.) Lahve je vždy nutné před vyhozením sešlápnout. Zmáčknutím 
lahví se ušetří místo v popelnici nebo kontejneru a není třeba platit za svoz vzduchu. Svozovému autu je jedno,
jestli vyváží kontejner naplněný skutečným odpadem nebo veze pár nesešlapaných PET lahví a 
nezkomprimovaných obalů. Víčka od PET lahví se také třídí do plastů. Z lahví se doporučuje sundat obal, tzv. 
rukávek, který tvoří překážku pro recyklaci. Jedná se o PVC folii. Otázka recyklace PVC je problematická, proto 
se PVC ukládá do směsného odpadu.
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Kelímky od jogurtů, margarínů, lahůdek apod. Neustále se řeší vymývání či nevymývání plastových obalů. Dá 
se říci, že běžné znečištění nevadí. To znamená spotřebovat veškerý obsah, který lze. Silně znečištěné obaly, 
zejména od tuků a olejů, do plastů nepatří.

Další výjimku tvoří obaly z bioplastů. Ty nesmí znehodnotit obsah žlutého kontejneru, protože se nejedná o 
stejný materiál. Bioplastů je velké množství druhů a jejich degradace/ recyklace probíhá zcela jiným 
způsobem.

Obaly od šamponů, tekutých mýdel a dalších drogistických výrobků, obaly od mycích a čisticích prostředků 
Zbytky kosmetických látek je vhodné slít dohromady a v menším množství je lze vyhodit v sáčku do směsného 
odpadu, ve větším množství pak odvézt na sběrný dvůr. Pozor na tuby od zubní pasty, mohou obsahovat 
hliníkovou vrstvu.

Výjimku tvoří obaly od chemických a dalších nebezpečných látek – například barev, lepidel, ředidel, laků apod. 
Pokud je na obalu symbol přeškrtnuté popelnice, nejenže nepatří do plastů, ale nemůžete ho vyhodit ani do 
směsi. Patří mezi nebezpečné odpady – ty se nejčastěji odebírají ve sběrných dvorech.

Plastové tašky, sáčky a fólie - Nejsou k dispozici data, která by uváděla, kolik plastových sáčků končí 
v recyklačním procesu. Nejlepším řešením je proto snaha omezit používání plastových sáčků, tašek a folií. Lze 
je nahradit opakovaně použitelnými variantami.

Dále je vždy třeba dávat pozor na obaly z kombinovaných materiálů. Do plastového odpadu nepatří například 
sáčky od polévek, které mají vnitřní hliníkovou vrstvu.

Polystyren - Čistý obalový polystyren – například z nových spotřebičů, se běžně odkládá do nádob na tříděné 
plasty. Opět je třeba nezapomínat na co největší možnou úsporu místa v kontejneru, aby byl objem nádoby 
využit co nejlépe.

Výjimku tvoří silně znečištěné obaly od potravin, kde zejména tuk je překážkou pro následné zpracování. Ty je 
nutné vyhodit do směsného odpadu.

Do plastů také nepatří prázdné náplně do tiskáren. Ty díky svému složení není možné rozdrtit v běžné drtičce a
kvůli obsaženým látkám by neměly skončit ani na skládce. Nejlepší řešení u originálních kazet 
přestavuje zpětný výkup tonerů, který realizují výrobci skrze své prodejce. Zodpovědným řešením je také 
využití renovací, což životnost tonerové kazety prodlouží.

Stavební polystyren také nepatří do žlutých kontejnerů. Jedná se o stavební odpad, který je třeba odvézt do 
sběrného dvora.

Provozovny 

Pohostinství Dolany - provozovatel: p. Světlana Hudcová, mob. 608 557 093

Pohostinství Svrčovec - provozovatel: p. Lucie Čížková, mob. 723 071 290

Kiosek na sportovním areálu v Dolanech – provozovatel p. Karel Čížek, mob. 777 579 739 -  provoz 
květen – září) 

Provozovna v bývalé Úhlavance v obci Dolany – masáže, pedikúra – STUDIO MARTINA,  Martina 
Cibulková - mob. 702 179 888

Provozovna v bývalé Úhlavance v obci Dolany – Markéta Krotkovská – kosmetika, manikúra, 
pedikúra – mob. 728 735 519

https://www.premocz.eu/jak-resit-recyklaci-elektroodpadu-a-toneru
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Kulturní a společenské akce

 Duben 2021
30. duben - SDH Malechov - 
stavění máje (V ZÁVISLOSTI NA 
VLÁDNÍCH OPATŘENÍCH) 

30. duben - Wejrowaci.cz - 
stavění máje  (V ZÁVISLOSTI NA 
VLÁDNÍCH OPATŘENÍCH)

  Květen 2021
8.05.2021 od 13,00 hod.

Dolany Fest na sportovním areálu v 
Dolanech 

22.5.2021

EXTREME DOG RAGE v Dolanech 

29.5.2021

Okrsková soutěž hasičů 

 Červen 2021
Červen - Výlet zahrádkářů na Slapy

26.6.2021

Oslavy 140. výročí založení 
Základní školy Dolany spojené se 
srazem rodáků a přátel Dolanska 
a 100. výročím založení Sokola v 
Dolanech. 

Červen – SDH Malechov zve na 
besedu Kanada - městem i 
přírodou se Zdeňkem Mlnaříkem 
(V ZÁVISLOSTI NA VLÁDNÍCH 
OPATŘENÍCH)

Červenec-srpen 2021
31.7.2021

16.ročník Dolanský přespolní běh 
přes Vorlíky 

červenec 2021

Wejrowaci.cz zvou na prakiádu 

(V ZÁVISLOSTI NA VLÁDNÍCH 
OPATŘENÍCH)

červenec - křest CD Úhlava tour 
od kapely Bageta (V ZÁVISLOSTI 
NA VLÁDNÍCH OPATŘENÍCH) za 
Trnkovým keřem na Výrově 

06.08.2021 od 17,00  hod. 

Doga na koupališti v Dolanech 

Září 2021

10.09.2021 od 18,00 hod. 

Rybičky 48, ADYS, Zvlášný škola 

17.-18.9.2021 

Místní zahrádkářská výstava 

v KD Dolanech (v závislosti na 
platných opatřeních)

Soutěž:  

o největší cibuli

o nejkrásnější patvar zeleniny   

 o nejtěžší zelnou hlávku

Říjen 2021
6.10.2021 

Vítání občánků Obce Dolany 

2.10.2021 od 21,00 hod.  

AC/DC Revival Špejbls Helprs + 
(Motoband) 

23.10.2021 od 20,00 hod. 

Posvícenská zábava v KD Svrčovec

Říjen 2021

Podzimní výlet zahrádkářů 

So 3.10.2020 od 21 hod 
AC/DC Revival Špejbls Helprs + 
(Motoband) v KD Svrčovec. Pořádá
Pohostinství Svrčovec. 

Listopad 2021
06.11.2021 od 21,00 hod. 

Pokáč  

Prosinec 2021
11.12.2021 od 20,00 hod. 

Poslední leč v KD Svrčovec

18.12.2021 od 21,00 hod. 

Brutus v KD Svrčovec 

2022
So  19.2.2022 Sokolský ples č. 10 v 
KD Dolany. Hraje Skalanka. 

Ing. Václav Zeman, starosta obce 
Mám zájem o ubytování v bytovém domě pro seniory (ÚSTŘIŽEK ODEVZDAT NA OÚ DOLANY)

Jména a příjmení, bydliště:

Telefon, email: 
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